
Saltum - Alstrup 

Kirkeblad
Marts - April - Maj 2016



Nadveren (eller ”Altergangen”) er nok 
den ældste del af den kristne kirkes 
gudstjeneste. Den stammer fra det sid-
ste måltid, Jesus spiste sammen med 
sine disciple – skærtorsdag aften – in-
den han blev arresteret, dømt, tortur-
eret og henrettet indenfor det efterføl-
gende døgn.

Men dette måltid har rødder endnu læn-
gere tilbage i historien, for Jesus deler 
det traditionelle jødiske påskemåltid 
med sine disciple. Påsken fejrer jøderne 
for at mindes, dengang Moses førte dem 
ud af Ægypten og væk fra Faraos slav-
eri. Det jødiske ord for påske: Pesach, 
betyder ”forbigang”, og det hentyder 
til dengang, da dødens engel dræbte 
det førstefødte drengebarn hos alle de 
ægyptiske familier,men den gik  forbi de 
jødiske huse, fordi de havde smurt blo-
det fra et lam på dørstolperne.

Dengang for næsten 2000 år siden 
tog Jesus brødet og kalken fra dette 
påskemåltid, og så deler han ud til ven-
nerne omkring ham, og så sagde han 

de velkendte ord, som vi har indledt 
nadveren med lige siden. Han gør det, 
dels for at de kan mindes ham, når han 
ikke er der mere og dels for at under-
strege det nære fællesskab, der altid vil 
være mellem ham og kirken. At Jesus 
vælger at bygge videre på den tusind 
år gamle måltidstradition, er ikke tilfæl-
digt, for hvorhenne understreges nær-
hed tydeligere end der, hvor vi deler 
bord med hinanden. Når vi spiser sam-
men, deler vi vort liv sammen, vi samler 
kræfter og energi, men ligeså vigtigt, så 
deler vi livets sorger og glæder med hi-
nanden. Vi giver noget af os selv, og vi 
modtager noget fra andre

Nadveren er på samme måde et fæl-
lesskab med given og tagen, af samme 
grund er nadveren tit brugt som illustra-
tion af Helligåndens tilstedeværelse, for 
det er et fællesskab med Gud og et fæl-
lesskab med hinanden. Man knæler ved 
det samme bord, man får den samme 
mad, og man går derfra med den 
samme fred. Her er der ingen forskel på 
folk, alle har den samme status og har 
det samme behov for kraft og kærlighed 
til at leve sit liv. I nadveren styrkes sam-
menholdet, og vi viser, at vi tør stå inde 
for hinanden og værdsætter hinanden 
som mennesker, og at vi er parate til at 
sætte os selv på spil i det fællesskab. 
Her er der plads til både fornægteren 
Peter, til tvivleren Thomas, til dig, til 
forræderen Judas og til mig, intet men-
neske er for ringe eller for fin, her er vi 
alle mennesker med den samme men-
neskelighed, og enhver af os får et til-
sagn om, at Gud har del i os, og vi har 

Præstens hjørne
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del i Gud, uanset hvordan, hvorfor og 
med hvad vi kommer til alteret. Selvom 
der bliver sagt så lidt i nadveren, lig-
ger der så store ord bagved nadverens 
fællesskab, at jeg har oplevet, hvordan 
mennesker er gået til nadver og har delt 

alt lige fra lykke, glæde og stolthed til 
samvittighed, ydmyghed og sorg om-
kring alteret, og det bliver så ubeskrive-
ligt vigtigt, at det usagte finder et sted, 
hvor der er så stor en forståelse.

Schjoldager

Kirketælling
Som tidligere omtalt, har biskop-
pen bedt menighedsrådet om at 
sætte tal på fremmødet ved de 
forskellige aktiviteter, der afholdes 
i vore sogne. Sidste års resultater 
er nu talt sammen og viser, at der 
er opbakning til de aktiviteter me-
nighedens ansatte og frivillige ind-
byder til.

I gennemsnit har der hver søndag 
været 55 kirkegængere til gudstje-
neste i Saltum og 19 i Alstrup. Der 
har været afholdt 8 arrangementer 
i sognegården med 60 deltagere i 
snit samt 7 koncerter med 176 delt-
agere i snit.
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Det gav liv og mening…

Jeg holder meget af B.S. Ingemanns sal- 
mer, som er skrevet i et sprog, som bå-
de børn og voksne kan forstå, mens det 

f. eks. kræver større læseforståelse at 
kunne glæde sig over f. eks. Brorsons og 
Kingos salmer.  Min yndlingssalme blandt 
B.S. Ingemanns 40 værker i salmebogen 
er ”Til himlene rækker din miskundhed, 
Gud”, som har alt, hvad kristendommen 
rummer. Det gamle ord miskundhed, som 
vi ikke mere bruger i det danske sprog, 
men som vi i dag kun hører i salmer og 
fra kirkesangeren, når han synger verset 
”O du Guds Lam” før altergangen. Mis-
kundhed er et vidunderligt ord, fordi det 
betyder både barmhjertighed, kærlighed, 
mildhed og overbærenhed, og det er ne-
top det, Gud har.

Til himlene rækker din miskundhed, Gud,
Din trofasthed når dine skyer;
Din retfærdshånd over bjergene ud
Er strakt over dale og byer.

Som himlenes favn er din kærlighed,Gud,
Som havenes dyb dine domme,
Til frelsen fører du sjælene ud, 
Vil skabningens suk ihukomme.

Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud,
Hvor menneskebørnene bygge!
I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,
Vi skjuler os under dens skygge.

Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
Du bjærger den bævende due.
Hos dig er livets det evige væld,
Og lys i dit lys skal vi skue.

Præster og teologer på Ingemanns tid og 
heriblandt Grundvig mente, at man skulle 
være aktiv som præst for at skrive rigtige 
salmer. Ingemann var af præsteslægt, 
men han var ikke teolog. Han studerede 

jura og blev lærer i dansk og litteratur på 
Sorø Akademi, hvor han senere mod sin 
vilje måtte påtage sig rektorhvervet, fordi 
det gik ud over tiden til at skrive både 
salmer, sange og historiske romaner.
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Hjemmebesøg
Præsten tager gerne på hjemmebesøg 
eller sygehusbesøg. Hvis du gerne vil 
have et besøg, er du meget velkommen 
til at ringe/e-maile/skrive til mig for at 
aftale et besøg. Samtidig vil jeg gerne 
sige tak til de mennesker, der på den 
ene eller den anden måde har formidlet 
kontakten, når det har været nødven-
digt. Det er ganske enkelt en uvurderlig 
stor hjælp.

Et besøg og en samtale kan indeholde 
alt mellem himmel ogl jord. Det behøver 
ikke være noget helt specielt, man ger-
ne vil tale om. Jeg har tavshedspligt, og 
samtalen er derfor kun en samtale mel-
lem dig og præsten – det er det, der er 
udgangspunktet – resten giver normalt 
sig selv . Der er også en mulighed for, at 
jeg kan forrette hjemmealtergang, hvis 
det er et ønske.

Schjoldager

Grundtvig havde været Ingemanns ven, 
men slog hånden af ham, for Grundtvig 
brød sig ikke om teologien i salmerne. In-
gemann svarede, at han ikke interessere-
de sig for bibelhistorie, men for religiøse 
følelser, når han skrev salmer
Der er også præster i dagens Danmark, 
der ikke bruger Ingemanns salmer meget. 
Her skal jeg skynde mig at sige, at vores 
egen sognepræst gør flittigt brug af In-
gemans salmer.  Men at han  også  ofte 
bruger salmer af nutidens salmedigtere, 
hvoraf mange har et dejligt indhold, og i  
nogle af dem minder sproget om det i In-
gemanns salmer.

I begyndelsen af 50’erne havde en 
salmebogskommission, der var nedsat af 
kirkeminister Carl Hermansen, som havde 
været provst i Hjørring, luget alle Inge-
manns salmer ud af salmebogen, fordi de 
fandt dem for naive. Det fandt kirkemin-
isteren sig ikke i og beordrede alle Inge-
manns salmer indsat igen. Og sådan blev 
det. Tænk, kommissionen ville have været 
af med ”Julen har bragt velsignet bud”, 
”Glade jul”, ”Julen har englelyd”, ”Lover 

Herren! Han er nær”, ”Den store mester 
kommer”, ”Lysets engel går med glans”, 
”Nu vågner alle Guds engle små”, ”I østen 
stiger solen op”, ”Nu titter til hinanden” og 
mange flere.

For Ingemann var det jordiske liv som en 
vandring mod Gud. Han mente, at alt liv 
var en kamp mellem godt og ondt. Han 
fokuserede ikke på synd og sorg, men 
altid på kærlighed. Og det er også det, der 
er i fokus i ”Dejlig er jorden”, som vi både 
synger til jul og ved begravelser.
Efter min mening er der ingen andre sal-
medigtere, der skriver så direkte til den 
enkelte som Ingemann. ”Dejlig er jorden” 
er så fuld af fortrøstning og tro på det 
evige liv, og derfor bliver den ofte brugt 
til begravelser. Dybest set er den en tros-
bekendelse om, at det gode er stærkere 
end det onde. Men det er dog ”Til him-
lene rækker din miskundhed, Gud”, der 
er min yndlingssalme, fordi den favner alt 
ved kristendommen på en varm og kærlig 
måde.

Thomas Hasselriis



Sogneaften i Saltum sognegård:
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Biskop Henning Toft Bro
er taler ved et møde i Saltum Sognegård 
tirsdag den 15. marts kl. 19.00, 
arrangeret af Provstikomiteen for 
Folkekirkens Mission.
Emnet for biskoppens tale er ‘Folkekirk-
ens udfordringer i en foranderlig tid’. Der 
bliver indslag med det lokale kor under 
ledelse af organist Lisbeth Nymark Sø-
rensen, der vil kort blive fortalt om, hvad 
provstikomiteen aktuelt har gang i, og 
der serveres en kop kaffe med brød.
Hjertelig velkommen til enhver!
Tilmelding senest den 7. marts 
på tlf. 3070 5001
Provstikomiteen for Folkekirkens Mission 

Tilmelding til alle sogneaftner er nødvendig mht. bordopsætning 
og kaffebrygning og skal ske på tlf. 30705001 senest mandagen før.

Saltum – Alstrups menighedsråds aktivitetsudvalg

Direktør for Allborg Kongres og 
Kultur Center, Ernest Trillingsgaard
Torsdag den 28. april kl. 19.30
I efteråret 2015 kunne Ernst Trillingsgaard fejre sit 50 
års jubilæum i kulturbranchen. 
I sit foredrag “Mennesker jeg har mødt” fortæller han 
historier og anekdoter fra sin lange karriere og sine 
mange møder med såvel danske som internationale 
kunstnere.

På tur i højskolesangbogen 13. april kl. 19.30
Velkommen til en aften i sognegården 
fyldt med fællessang, hvor vi vil 
tage på tur i vores helt unikke 
samling af vores danske sangskat, 
Højskolesangbogen. Sangene 
fortæller på poetisk og musikalsk 
vis om menneskelivet på godt og 
ondt, og afspejler den hverdag vi 

alle er en del af. Nogle af sangene 
vil være forudbestemte, og vil blive 
præsenteret med en lille kommentar. 
Men ellers er det i høj grad i, som har 
lyst til at komme, der er med til at 
vælge hvad der skal synges.

Arrangør 
Lisbeth Nymark Sørensen.

Torsdag den 17. marts 
kl. 19.30
Kom og hør det Nordjyske medlem 
af Etisk Råd, Christian Borrisholt 
Steen, der siger noget om emnet 
“Menneskesyn på spil”.
Vi skal høre om hans spændende 
arbejde i rådet og om hvordan hans 
kristne livs - og menneskesyn giver 
ham styrke og inspiration til dette 
arbejde. Der bliver god anledning til 
dialog og debat om aktuelle etiske 
emner som f. eks. aktiv dødshjælp og 
organdonation. 
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16. maj 2016 kl.11.00 i skoven bag 
Jetsmark Præstegård
Den fælles friluftsgudstjeneste 2. 
pinsedag for de fire pastorater i den 
gamle Pandrup Kommune er i år 
henlagt til Jetsmark. Lions Club anlagde 
sidste år en park med gangstier og en 
lille sø i bevoksningen øst for Jetsmark 
Præstegård. I forbindelse med en allé 
af høje bøgetræer er der anlagt et 

kirkerum i det fri, en ”Skovkatedral” 
med bænke. Der er plads på 
kirkebænkene til de første 50-60 
deltagere, men de, der kan, må gerne 
tage campingstol og tæpper med.

Efter gudstjenesten kan man indtage 
medbragt mad på bænkene i parken 
eller på sit tæppe på præstegårdens 
græsplæner. 

Påskevandring 2. påskedag

Den 28. marts kl.15 fra Hune kirke til 
Jetsmark kirke
På mit køleskab har jeg følgende citat af 
Søren Kierkegaard hængende, for dag-
ligt at blive mindet om, hvor vigtigt det 
er at komme ud at gå.
Han skriver: ”Tab for alt ikke lysten til at 
gaa: jeg gaaer mig hver Dag det daglige 
Velbefindende til og gaar fra enhver 
Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste 
Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke 
saa tung, at man jo ikke kan gaae fra 
den”.
Har du mod på at gå ca. 8 km sammen 

med mig og andre rare mennesker, så er 
dette måske noget for dig:

Vi starter i Hune kirke kl. 15 med en kort 
andagt, dernæst går vi bag om Hune 
igennem plantager og på afmærkede 
cykelruter til vi når Jetsmark kirke, her 
vil vi slutte af med af holde gudstjeneste 
sammen kl. 18 Undervejs vil der være 
pauser, og mulighed for at få vand og 
frugt. Efter Gudstjenesten venter der 
en bus, som  kører vandrerne tilbage til 
Hune kirke.

På gensyn!
Sognepræst Anette Udmark    

2.pinsedag - fælles friluftsgudstjeneste
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Konfirmander Saltum 2016:

Pernille Fuglsang Hansen - Pirupvejen 7 - 9492 Blokhus
Andreas Christian Snerle Kranker - Bundgaardsvej 7 - 9493 Saltum
Henriette Haabegaard Lasborg - Hovedgaden 78 - 9480 Løkken
Sune Quist Vinterhøj - Kirkevej 14 - 9492 Blokhus
Anne Marie Gertrud Gade - Storgaardsvej 44 - 9493 Saltum
Anna Johanne Overgaard Holt - Saltum Strandvej 141 - 9493 Saltum
Marie Hansen - Bonkenvej 26 - 9493 Saltum
Eva Bente Elisabeth Roland Andersen - Bonkenvej 17 - 9493 Saltum
Julie Østergaard Sørensen - Langbakvej 50 - 9700 Brønderslev
Emilie Lie Larsen - Nielsmindevej 9 - 9493 Saltum
Jens Sørensen Langagergaard - Præstegaardsvej 17 - 9480 Løkken
Emil Krarup Lindevang - Blokhusvej 13A - 9490 Pandrup
Sørens Klostergaard Pedersen - Gl. Kvorupvej 19 - 9490 Pandrup
Tobias Sigsgaard Olesen - Assenbækvej 41 - 9700 Brønderslev

Indre Missions program
Marts:
intet møde.
April:
Tirsdag den 5. kl. 19,30 
ved sognepræst Steen Rughave, 
Brønderslev. 
Emne: Søren Kirkegård.

Maj:
Tirsdag den 3. kl. 19,30 
ved landssekretær i MAF
Øjvind Thomasen, Aabybro,
Emne: Fortælle om arbejdet.
Andagt.



Fra kirkegården - Påsken falder tidligt i år

Hvis vejret tillader det, vil vi begynde at 
tage gran af gravstederne i Saltum i uge 
9 og i Alstrup i uge 10. På de gravsteder, 
hvor vi har lagt gran og på de gravsted-
er vi vedligeholder tager vi granerne af. 
For de gravsteder vi IKKE vedligeholder, 
anmoder vi om, at gran affald afleveres 
i den blå container ved maskinhuset i 
Saltum og for Alstrups vedkommende 
i en dynge ved redskabshuset. Kranse 
lægges ved siden af. 
På begge kirkegårde vil der være trille-
børe i redskabsrummet ved siden af 
toiletterne. Stedmoderplanter vil blive 
plantet umiddelbart inden påske, hvis 
vejret tillader det.
Af hensyn til dyrelivet og kirkegårdens 
personale opfordrer jeg til at der IKKE 
benyttes vaser af glas.

Angående gravstederne med plade i 
plænen på nordsiden af kirken forholder 
det sig sådan at alt, der ikke er nedsat i 
de dertil indrettede granitvaser eller plas-
tik kræmmerhus, i perioden fra 1. marts 

til 1. november vil blive fjernet. Det er i 
orden, men på eget ansvar at sætte ting 
på gravpladen.

Vi modtager stadig, med glæde, stauder 
til at plante i de tomme gravsteder.

De venligste hilsner graver 
Louise Larsen
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Palmesøndag den 20. marts kl. 14.00 afholdes familiegudstjeneste med 
deltagelse af børnekoret og årets minikonfirmander. 
Det bliver en festlig og børnevenlig gudstjeneste.



Kontakt info:
Formand: Thomas Hasselriis
Tlf. 98887022/23249710
Næstformand: 
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
Kasserer: 
Henrik Munkholt - Tlf. 23954746
Sekretær: 
Inger Ibsen - Tlf. 30705001
Kirkeværge for Saltum:
Harald Kirkbak - Tlf. 21944834
Kirkeværge for Alstrup:
Ole Pedersen - Tlf. 98887381
Menigt medlem: 
Annemette Michelsen - Tlf. 51835499
Menigt medlem: 
Morten Marinus - Tlf. 61625157
Organist: Lisbeth Nymark Sørensen
Tlf. 98248467/22735165
Kirke- og Kulturmedarbejder:
Karen Olesen - Tlf. 61222954
Kirkesanger: 
Niels Møller - Tlf. 98881204

Graver: 
Louise R. Larsen - Tlf. 40487751
Telefontid: tirsdag – fredag 
09.30 – 10.30. - Mandag fri
saltumkirkegaard@gmail.com
Sognepræst: 
Kristian Gram Schjoldager
Tlf. 29291339 - Tinghøjgade 81, 
9493 Saltum - kgsc@km.dk
Træffes bedst hverdage 
mellem kl.10 – 11. - Mandag fri
Redaktør for kirkebladet:
Dorte Gregersen - Tlf. 29891794
E-mailadresser findes på 
kirkens hjemmeside:
www.saltumalstrupkirker.dk
Facebook: Saltum-Alstrup kirker
Tryk og opsætning:
Huset Venture Nordjylland
www.hv-nord.dk - Tlf. 99301616
Deadline for indlæg til næste 
nummer Fredag den 1. april

Forårets kunstner i sognegården  
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Ingen bør gå i skole eller på arbejde eller i hundene, 
uden at der er nogen til at kysse farvel  (Søren Brun)

Jeg hedder Viggo Noe og er gift med Rie 
Noe. Hun har givet mig inspiration til 
mange af mine billeder. Vi har en dejlig 
stor børneflok, som vi glæder os over 
hver dag. Jeg er vestjyde, og har gået i 
skole i Bovbjerg.

Det meste af mit liv har jeg levet tæt på 
havet. Jeg elsker en natur, der er åben 
og gerne lidt upoleret og vild. Jeg har 
det med havet, som et barn har det med 
moders hjertelyd. Jeg falder ikke til ro før, 
jeg hører dens banken.

Mit kunstnerliv er på fritidsbasis. Jeg in-
spireres ofte af sindsstemninger, og er 
mest interesseret i at skildre det, som 
kommer fra de dybere lag i bevidstheden.

I mit rigtige liv er jeg præst i den danske 
folkekirke i nærheden af Hjørring. 

En del af de billeder jeg laver er person-
lige telegrammer til nygifte og konfirman-
der. Jeg har også lavet en del religiøse 
motiver.
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Siden sidst:

Johannes Sønderby-
Egebak 17. oktober. 

Alberte Højbjerg 
Mathiasen 31. oktober.

Frederikke Renée 
Pedersen 12. december.

Døbte Saltum:

Alexander Parra Olsen 
25. oktober.

Døde Saltum:

Else Marthine 
Kristensen

Anette Nystrup Nielsen

Jane Susanne 
Fjeldgaard

Lissi Christiansen

Freya Vendelboe 
Bundgaard 31. oktober.

Karla Hovalt Andreasen 
25. oktober.

Arthur Breum Connell 
29. november.

Laura Marie Bjerg Kræm-
mergaard 19. december.

Viede i Saltum kirke 
21. november Camilla 
Dyrholm Haven og Anders 
Nørgaard og datteren Emi-
lie Dyrholm Nørgaards dåb.

Asta Verner Nielsen 
19. december.



Gudstjenesteliste
for Saltum og 
Alstrup sogne

Saltum
06. marts Midfaste  10.30 
13. marts Marie Bebudelsesdag  10.30 
20. marts Palmesøndag  Familiegudstjeneste 14.00 
24. marts Skærtorsdag  Spisning 17.30  Kirkekaffe 10.30
25. marts Langfredag  10.30 
27. marts Påskedag  KK 10.30 KK 9.30
28. marts 2. påskedag  10.30 
03. april  1. s.e. påske  9.30 
10. april  2. s.e. påske  10.30 
17. april  3. s.e. påske  9.30 10.30
22. april  Bededag  Konfirmation 10.30 
24. april  4. s.e. påske  10.30 9.30
01. maj  5.s.e. Påske  10.30 
05. maj  Kristi Himmlfartsdag  9.30  Kirkekaffe 10.30
08. maj  6. s.e. Påske Birgit L Jensen  9.30 
15. maj  Pinse Kirkekaffe KK og børnekor 10.30  KK/børnekor 9.30
16. maj  2. pinsedag Friluftsgudstjeneste i Jetsmark 
22. maj  Trinitatis Michael Berg  9.00 
29. maj  1. s.e. Trinitatis  10.30 
05. juni  2. s.e. Trinitatis  10.30 
    KK = Kirkekor medvirker 
Saltum Plejecenter   

17. marts kl. 14.30  
21. april  kl. 14.30  
19. maj  kl. 14.30
Alle gudstjenesterne forrettes 
af Kristian Schjoldager   

Alstrup

Kirkebilen: Løkken Taxa, 98991441  kan benyttes til alle gudstjenester i såvel Saltum som 
Alstrup, samt til arrangementer i kirke og sognegården. 
Ønsker man at benytte kirkebilen, bedes den bestilt senest kl. 18.00 dagen før.

Palmesøndag kl. 14.00 
afholdes familiegudstjeneste med 
deltagelse af børnekor og årets 
minikonfirmander. 
Det bliver en festlig og børnevenlig 
gudstjeneste.


